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Ruud Peters/CALVINI^ME, ISLAMITISCH 
FUNDAMENTAUSME EN WEBER 

.;• I.,:. . -, ,,! 

Inleiding .-• . , .;;'..:._;'.•< 
• •5>; 

Door de hele geschiedenis heen zijn er geleerden geweest die 
set een beroep op de centrale traditie van de islam - d.w.z. I'k' 
bet dogma van de eenheid van God en het voorbeeld van de pro-
feet - in opstand zijn gekomen tegen de religieuze status quo. 
Dit wordt doorgaans met fundamentalisme aangeduid, ^ een be-
grip dat hier nauwkeuriger gedefinieerd zal worden. Bij de be-
handeling van dit onderwerp zal ik onderscheid maken tussen 
twee aspecten, die beide vanuit een Weberiaans perspectief be-
sproken zullen worden. Cm de constructie van een ideaaltype >i 
van de fundamentalistische beweging mogelijk te maken wordt ~ 
deze gecontrasteerd met de doorsnee islam. Het doel van dit alle 
is het toetsen van Webers these met betrekking tot het verband 
tussen protestantse ethiek en het ontstaan van kapitalisme. 

Het hier bekeken materiaal betreft vooral fundamentalls-
sche bewegingen uit de 18e en 19e eeuw, zodat een beeld ver-
kregen wordt van een pure islamitische traditie die nog niet 
is aangetast door westers denken. 

Idealiatisohe Weber-interpretatie bekvitiseerd 

Een gezaghebbende interpretatie van Webers studies over wereld-
religies stelt dat deze als een reeks van experimenten be-
schouwd moet worden, via welke Weber wilde aantonen dat de re
ligieuze factor van doorslaggevend belang is bij het ontstaan 
van het kapitalisme. Volgens deze interpretatie beweert Weber 
dat de door de verschillende religies voortgebrachte waarden 
en attitudes het wel of niet ontstaan van het kapitalisme ver-
klaren, ondanks het feit dat in veel maatschappijen de econo-
mische voorwaarden aanwezig waren. Zoals Talcott Parsons het 
verwoordde: 

"In zijn vergelijkende studies probeevde Weber de factor 
eaonomische organiaatie aonstant te houden, teruijl de 
religieuze organisatie als daarvan onafhankelijk be-
sohouwd wordt." 2 

Recentelijk is deze idealistische visie bekritiseerd, zowel 
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door diegenen die haar fundamenteel accepteren en hun kritiek 
op Weber zelf richten, als door diegenen ̂ ^ Weber anders in-
terpreteren en hun kritiek op zijn exegeti^Brichten. Maxime 
Rodinson, die in het bijzonder naar de islam kijkt (in Islam 
and Capitalism)J behoort tot de eerste groep; hij toont aan 
dat veel elementen van de protestantse ethiek, door Weber van 
cruciaal belang geacht voor de ontwikkeling van het kapitalis
me, hun parallel hadden in de islam. Bijgevolg zal de verkla-
ring voor het feit dat het kapitalisme niet in de islamitische 
wereld ontstond elders gezocht moeten worden. 

Bryan Turner komt in zijn Weber and Islam tot dezelfde 
conclusie, maar hij stelt dat dit in overeenstenaning is met 
Webers theorie. Hij beweert dat Weber in dit verband zeker het 
gewicht inzag van sociale en economische structuren. Volgens 
Turner hechtte hij veel waarde aan de patrimoniale overheer-
sing en de stadsstructuren bij de verklaring waarom het kapi
talisme niet ook aan de islamitische wereld ontsproten is. '* 

Weber en de islam 

Hoewel er publikaties van Weber zijn verschenen over het antieke 
jodendom en over de religies van-India en China, heeft hij 
geen grootscheepse systematische studie van de islam verricht. 
Zijn ideeen over de islam zijn echter uit verspreid voorkomen-
de waarnemingen en opmerkingen te herleiden. ^ Volgens Weber 
was de islam gesticht als een wereldverzakende ethische religie 
die haar aanhangers verlossing door middel van het geloof be-
loofde. Na Mohammeds emigratie naar Medina echter, en door 
diens groeiende politieke gezag onderging zij een versuidering. 
Als gevolg van het belamg van oorlogsvoering voor de islami
tische gemeenschap en door de toenemende invloed van gevestig-
de heersende families, ontwikJcelde de islam zich tot een feo-
daal georienteerde krijgersreligie. Net zoals in het calvinis-
me voorzag de predestinatieleer de moslims van een sterk mo-
tief ora Gods wil uit te voeren. Door zijn kareikter als krij
gersreligie leidde dit in het geval van de islam echter niet 
tot een 'innerweltliche' ascese en een rationeel zoeken 
naar verlossing, maar tot buitensporige vechtlust op het slag-
veld. Na de islamitische veroveringen werd vervolgens de pre
destinatieleer de basis voor het wijdverspreide fatalisme on
der de islamitische massa's. Dit fatalisme werd mede veroor-
zaakt door de derwisj-mystiek als de godsdienst van de kleine 
bourgeoisie. Dit soort orgiastische en mystieke godsdienstig-
heid zette de deur open voor heiligenverering en magie en was 
daarom irrationeel en niet 'innerweltlich'. 

Puritanisme kon volgens Weber niet in de islam ontstaan 
omdat deze feodaal georienteerd was. De heersende krijgers-
klasse richtte zich op wereldlijke geneugten, sensualiteit en 
luxe. De elementen van de ethische, op verlossing georienteerde 

religie werden onder invloed van deze krijgersklasse naar de 
achtergrond g|«|hoven. De islam verwerd aldus tot een aan de 
wereld aangep^Ble religie en zo er al sprake was van een asce
se, dan was dat de ascese van de militaire kampen en legerba— 
rakken. M.a.w. de- islam werd gekarakteriseerd door een eenvou-
dige en traditionalistische ethiek die slechts uiterlijk ritu
eel voorschreefi. Daarom had Weber zijn twijfels of de islam 
gezien kon worden als een op verlossing gerichte ethische re
ligie. Hoe dan ook, in Webers ogen ontbrak het de islam aan 
'innerweltliche' ascese en aan een rationeel, methodisch zoe
ken naar verlossing. Een en ander kan verklaard worden uit de 
krijgerscultuur, de feodale orientatie die tot een aan de we
reld aangepaste ethiek leidde en tenslotte uit de irrationele 
en introverte derwisj-mystiek. 

Webers ideeen over de islam weerspiegelen de stand van 
de wetenschap - met name de Duitse - aan het begin van deze 
eeuw. Deze beschouwde het onthullen van de 'essentie' of de 
'geest' van de islam als een van haar voornaamste taken. Dank: 
zij de toegenomen kennis over de islcim, over de cultuur en de 
geschiedenis ervan, besteedt men tegenwoordig meer aandacht 
aan de diversiteit die in de islam te vinden is en toont men 
zich vaak afkerig van al te grove generalisaties. Bij het be-
kritiseren van Webers denkbeelden over de islam moet men er 
dan ook voor waken dat diens globale en soms bijna inhoudslo-
ze visies niet vervangen worden door net zo algemene stand-
punten, door rekening te houden met de grote verscheidenheid 
van religieuze beleving die de notie 'islam' in zich bergt. 

In het navolgende zal ik mij concentreren op Webers these 
betreffende de relatie tussen het calvinistische protestantis-
me en de ontwikkeling van het kapitalisme. Ik zal trachten de 
kritiek op Webers idealistische visie, of de kritiek op de 
idealistische interpretatie van zijn geschriften, te verfijnen. 
Dit doe ik door aan te tonen dat een bepaalde traditie in de 
islam - het soennitisch-fundamentalisme van de 18e en 19e eeuw 
- een aantal verrassende gelijkenissen vertoont met het cal-

vinisme uit de 16e en 17e eeuw. Deze gelijkenis gaat op in zo-
verre als het fundamentalisme, evenals het calvinisme, 'inner
weltliche' ascese, rationalisme en soberheid begunstigde. Mijn 
stelling is dat - als men ervan uitgaat dat religie grote in
vloed kan hebben op het economische leven - de verschillen 
tussen calvinisme en fundamentalistische islam te klein zijn 
om de enorme verschillen in economische en sociale ontwikke
ling tussen de betrokken regie's te verklaren. 

Ideaaltype islamitisch fundamentalisme 

Alvorens verder te gaan is het noodzakelijk om islamitisch, 
soennitisch fundamentalisme nauwkeuriger te omschrijven. Daar-
toe zal ik een ideaaltype van islamitisch fundamentalisme con-
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strueren, gebaseerd op zijn 18e en vroeg 19e-eeuwse verschij-
ningsvormen. 

Fundamentalistisch denken speelt zicj^^f rond een twee-
tal paren van begrippen: sunna (het norma^reve voorbeeld van 
de profeet) tegenover bid'a (onrechtmatige vernieuwing, afwij-
kend van sunna) en tawhT.d (monotheisme) tegenover shirk (poly-
theisme). Deze nogal abstracte principes vonden in meer con
crete leerstellingen hun toepassing, e6n van theoretische en 
de ander van praktische aard-. De eerste is het aandringen van 
fundamentalisten op ijtihad, d.w.z. op directe toegang tot de 
bronnen van de religieuze kennis, de koran en de hadith (tra
ditie) , om aldus te bepalen wat de sunna is. Dit druiste in 
tegen de gevestigde opvatting dat na de vierde eeuw (tiende 
eeuw na chr.) de poort van de ijtihad gesloten zou zijn, d.w. 
z. dat alle moslims de uitspraken van de grote juristen uit de 
eerste eeuwen raoest volgen (taqlid). Geen enkele geleerde, hoe 
erudiet ook, was bevoegd om ijtihad te bedrijven. De fundamen
talisten verwierpen dus het principe van taqlid en eisten het 
recht van ijtihad voor iedere moslim met enige religieuze ken
nis. De tweede leerstelling betreft hun verwerping van heili
genverering en het verbod op de ermee verbonden grafcultus om
dat zij verering van mensen strijdig achten met het principe 
van tauhid en de grafcultus als bid'a beschouwen. Hoewel deze 
leerstukken algemeen als baken beschouwd worden voor het her-
kennen van fundamentalistisch denken, moeten de begrippen 
taX'^hld en sunna nog nader gespecificeerd worden om de struc-
tuur vein het fundamentalisme te kunnen begrijpen. 

Het fundamentalistisch begrip tau^hid benadrukt het be
staan van een transcendente God die boven en los van zijn 
schepping staat, en die het enige Wezen is dat verheerlijkt 
en aanbeden mag worden. Alleen door de openbaringen die Hij 
via Zijn profeten kenbaar maakte, kan de mensheid kennis nemen 
vam Zijn bestaein en Zijn geboden. Coraplementair aan deze notie 
van de godheid is de opvatting dat alle gelovigen fundamenteel 
gelijk zijn en slechts in vroomheid van elkaar verschillen. 

Door dit begrip tauhid ontstaat er een duidelijk span-
ningsveld tussen fundamentalisme en mystiek. De notie wahdat 
al^wujud (eenheid van het bestaan) van Ibn 'Arabl (d.l240), 
door de eeuwen heen zo populair in kringen van mystici, werd 
door de fundamentalisten regelrecht veroordeeld omdat het de 
deur open zet voor pantheisme. Dit immanente concept van de 
godheid stelde namelijk dat God de enige werkelijke verschij-
ning van het bestaan is en daarom in wezen een is met het 
universum, inclusief de mens. Bovendien ontkenden de fundamen
talistische auteurs de mogelijkheid om via mystieke ervaring 
directe, intuitieve kennis te vergaren over God i'ilm ladunZ) 
en verwierpen ze alle andere vormen van occulte kennis die 
niet gebaseerd is op openbaring. 

Dit sluit verenigbaarheid van fundamentalisme en mystiek 
echter niet uit. Er zijn, zoals wij zullen zien, fundamenta

listische soefi-ordes geweest die perfectie door middel van 
vereniging met^^ geest vam de Profeet tot doel hadden, en 
niet de unio ir^^iaa met God. Deze perfectie zou bereikt kun
nen worden door zich te concentreren op het voorbeeld van de 
Profeet (sunna) en dit te volgen. Deze soefi-ordes waren afke
rig van extatische activiteiten en hoewel zij wel aan medita-
tie deden, hechtten ze grote waarde aan actieve betrokkenheid 
op de wereld. ° ' 

Fundamentalisten ontkenden de mogelijkheid van het ver-
richten van wonderen (karamat) door mensen niet. In overeen-
stemming met de orthodoxe leer stelden zij dat dit vermogen 
een door God geschonken gave is als eerbewijs aan de aller 
vroomsten. Zij benadrukten evenwel dat dit vermogen ophoudt te 
bestaan na de dood, dat doden geen bijzondere krachten bezit-
ten en dat het dus zinloos is om gunsten van hen te vragen of 
hen te laten bemiddelen bij God. Fundamentalisten veroordeel-
den dit als polytheisrae (shirk) omdat het uitzonderlijke macht 
toeschrijft aan de mens en deze tussen God en zichzelf plaatst. 
Om dit te voorkomen verboden zij de plaatsing van rijk ver-
sierde grafstenen en mausolea, het houden van rmlids (perio-
dieke feesten ter nagedachtenis van een heilige) en alle ande
re vormen van dodenverering. 

Het fundamentalistisch gelijkheidsbeginsel komt tot ui-
ting in het standpunt dat de poort van de ijtihad niet geslo
ten is. Meer wereldse aspecten ervan zijn terug te vinden in 
het algemeen verbod door sommige fundamentalistische bewegingen 
op buitensporige vormen van respectbetoon zoals het kussen van 
handen of het gebruik van bijzondere aanspreektitels als 
sayyidi (Mijnheer) of maxjland (Onze meester) . Soms leidde ega-
litarisme tot wetten die de uitgaven voor kleding en juwelen 
beperkten. Naast het al bestaande verbod op het gebruik van 
tabak - aemvullend op het algemeen islamitisch verbod op alco
hol - betekende dit een verdere aanscherping van het puritein-
se karakter van de fundamentalistische bewegingen. 

Het uiteindelijke doel van de fundamentalistische bemoei-
enis met de sunna was het vestigen van een authentieke isla
mitische gemeenschap. Door zich te wenden tot de openbaring 
via de ijtihad, kan de sunna op correcte wijze vastgesteld en 
nagevolgd worden. Omgekeerd kan elke handeling of gewoonte die 
daar tegenin gaat, en daarom betiteld wordt als bid'a, verbo
den worden. Dit optreden zal herstel van de islamitische een
heid dienen, een ander fundamentalistisch item dat van grote 
invloed blijkt te zijn. Dat wil bij voorbeeld zeggen dat de 
verwerping van heiligenverering, die vooral lokaal van aard en 
omvang is, ook uitdrukking geeft aan de fundamentalistische 
afkeer van regionalisme, net zoals de verwerping van taqlid 
een poging is tot afschaffing of op zijn minst een beperking 
van de invloed van de rechtsscholen, omdat deze de verdeeld-
heid in de islam bestendigen. 

De zojuist genoemde onderwerpen zijn die waarover funda-
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mentalistische auteurs zich hebben uitgelaten. Over dogma's 
als de predestinatie of de eigenschappe^^^n God, daarover 
hebben deze auteurs over het algemeen h^^zwijgen toegedaan. 
Wij kunnen ervan uitgaan dat hun meningen in dezen overeen-
stemden met die van de gangbare orthodoxe opinie. Afgezien van 
subtiele dogmatische geschilpunten kan het heersende standpunt 
over predestinatie als volgt worden samengevat: God heeft alle 
handelingen voorbeschikt en de mensen voorbestemd voor het para-
dijs of de hel. Hij leidt de eersten tot goede daden, de laat-
sten tot slechte. Een uitspraak van de profeet Mohammed illus-
treet dit uitgangspunt zeer helder en benadrukt ook dat de 
mens desalniettemin alles moet doen om tot het goede te komen: 

Toen zei de apostel Gods: "Er is geen levende ziel voor 
wie God geen plaats heeft in paradijs of hel, en het be-
sluit tot geluk of ongeluk is reeds genomen." Toen zei 
de man: "Oh, apostel Gods, zullen wij dan niet berusten 
in wat besloten ligt en alle ijver opgeven?" Mohammed 
antwoordde: " Wie behoort tot de mensen van het geluk 
zal het werk verrichten van de mensen die tot het geluk 
behoren, en wie behoort tot de mensen van het ongeluk zal 
het werk verrichten van de mensen van het ongeluk. " Toen 
zei hij: "Verricht werken; want iedereen wordt geleid: 
de mensen van het geluk worden geleid tot het werk van 
de gelukkigen en de mensen van het ongeluk tot het werk 
van de ongelukkigen." Toen citeerde hij: "Hij dan die 
gaven doet en vrezend is, en het Heerlijkste voor waar 
houdt, die zullen wij de weg tot het geluk banen. Dooh 
wie gierig is en zelfgenoegzaam, en het Heerlijkste voor 
leugen verklaart, die zullen wij de weg tot ellende 
banen." (koran 92:5-10). ^ 

Fundamentalisme zoals hierboven getypeerd, verschilt niet 
veel van de doorsnee islam. Volgens Ernest Gellner behoren de 
meeste van de hier genoemde elementen, zoals strict monothe
isme, de nadruk op de schriftelijke openbaring, het egalita-
risme en puritanisme, tot de centrale traditie van de islam 
anders dan in het (katholieke) Christendom. 10 Het is meer de 
houding die fundamentalisme onderscheidt van andere vormen van 
islam dan de leer, hoewel hierover hevige polemieken zijn ge-
voerd. Volgens het fundamentalisme was de moslimse gemeenschap 
van de sunna en tawhzd afgeweken in de richting vcin bid'a en 
shirk. Die situatie moest rechtgetrokken worden. Daarom verto-
nen fundamentalistische bewegingen typische missionaire trek-
jes door het beroep op verspreiding en navolging van hun 
ideeen. De wereld moet veranderd en ingericht worden volgens 
de op sunna en ta.'hid gebaseerde idealen. Afhcinkelijk van hoe 
radicaal een beweging was, noemt men dit activisme ofwel "het 
bevelen van het goede en het afhouden van het kwade." (al-amr 
bi-l-ma'riif wa-l-nahy 'an al-munkar), (koran 3:114) of heilige 
oorlog (jihad). • . .„ :• 
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Vergelijking:^aredestinatie en vrije wil 

Vervolgens kunnen we de vergelijking maken tussen islamitisch 
fundamentalisme en protestants calvinisme, in het bijzonder 
met betrekking tot die kenmerken van leer en attitude die vol
gens Weber verbonden waren met het ontstaan van het kapitalis
me in West-Europa. D.w.z. predestinatieleer, 'innerweltliche' 
ascese, rationalisme en puritanisme> 

Het calvinisme beschouwt God als een ver boven de wereld 
verheven, transcendent Wezen, die handelt zoals Hij wil en 
Wiens geboden niet belnvloed kunnen worden door opzettelijk 
menselijk handelen, zoals magie of voorspraak van priesters of 
heiligen. Op Zijn daden zijn de menselijke criteria van recht-
vaardigheid niet van toepassing, en de mens is daarom ook niet 
bij machte deze te begrijpen. Zo kan de mens ook niet te weten 
komen wat Hij, in Zijn oneindige wijsheid, besloten heeft over 
het lot van de mens in het hiernamaals met betrekking tot zijn 
verlossing of verdoeming. De mens is uitverkoren of hij is dat 
niet. Geen sterfelijk wezen is in staat de motieven van Zijn 
oordeel te doorgronden. Toch is het iedere gelovige geboden te 
handelen alsof hij is uitverkoren en veriest. Hij moet probe-
ren te leven volgens de door de religie opgestelde voorschrif-
ten en zijn roeping volgen; dat is zijn verantwoordelijkheid 
in deze wereld. 

Als wij dit met het islamitisch fundamentalisme vergelij-
ken zien we een aantal overeenkomsten en verschillen. De voor-
stelling van God als onbereikbaar, trainscendent Wezen, onge-
voelig voor magie of voorspraak, komt sterk overeen, evenals 
de opvatting dat Zijn beschikkingen niet door mensen te be
grijpen zijn. De orthodoxe, soennitische islaun verwierp het 
mu'tazilitische standpunt dat God geen onrecht kan begaan - en 
dat daarom Zijn beschikkingen aangaande straf of beloning van 
de mens in de toekomstige wereld rechtvaardig moeten zijn -
met als argument dat dit een ontoelaatbare beperking zou zijn 
van Zijn almacht. Deze argumentatie werd echter niet zoals in 
het calvinisme tot in haar uiterste consequentie doorgetrok-
ken. De heersende mening was dat God alles heeft voorbeschikt, 
inclusief het menselijk gedrag en het lot van ieder individu 
in het hiernamaals. Tegelijkertijd bestaat er een duidelijke 
relatie, die door mensen kan worden begrepen, tussen de daden 
van de mens en zijn gang naar paradijs en hel; Op de Dag des 
Oordeels wordt ieders individueel gedrag gewogen en volgens de 
uitkomst die God uiteraard al bekend is, wordt de mens beloond 
of gestraft. Gelovigen die hebben gezondigd zullen niet eeuwig 
in de hel vertoeven en in Zijn barmhartigheid kan Hij zondaars 
zelfs direct naar het paradijs sturen. 

In het calvinisme kan de mens niet te weten komen of hij 
uitverkoren is of niet, noch kan hij dit lot beinvloeden door 
goede daden te verrichten of zonden te begaan. Toch is het de 
mens opgelegd om te handelen alsof hij uitverkoren is en moet 
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hij zich niet neerleggen bij zijn lot. Hier zien wij een dui
delijk verschil in dogma's. Ondanks d|^^edestinatieleer stel
den moslimse theologen namelijk dat e^Ktnige speelruimte was 
voor vrije wil en menselijke verantwoordelijkheid. Onder ande
re Ibn TaymTya (d. 1328), een- bij de latere fundamentalisti
sche bewegingen zeer populair theoloog, was een representant 
van deze opvatting. Het moge duidelijk zijn dat hier gepro-
beerd wordt om twee, in feite onverzoenlijke, leerstellingen 
met elkaar in overeenstemming te brengen: predestinatie en 
liberum arhitrium (vrije wil). De moslim kon volgens Ibn 
TaymTya vrij zeker zijn van zijn uiteindelijke verlossing 
zolang hij de wettelijke en ethische voorschriften van de re
ligie maa2>volgde. Daarom leeft hij niet onder druk van de 
diepe angst die zo karakteristiek is voor de calvinist en die 
veroorzaakt wordt door de onzekerheid over zijn lot in het 
hiernamaals. De praktische gevolgen van beide godsdiensten 
lijken echter veel op elkaar. De moslim zal pogen de geboden 
van zijn religie na te komen omdat dit de enige weg naar de 
verlossing is, terwijl de calvinist hetzelfde zal doen omdat 
hij geboden is te handelen alsof hij veriest is. Het resultaat 
is dus in beide gevallen hetzelfde: actief ethisch gedrag in 
deze wereld. '• 

Niet-%)ereldverzakende ascese 

Dit staat in nauwe relatie tot een tweede karakteristiek die 
Weber toeschreef aan het calvinisme en die hij van groot be
lang achtte voor de ontwikkeling van het kapitalisme: de niet-
wereld-verzakende (innerweltliche) ascese. Met dit begrip ver-
wijst hij naar gedrag dat zich kenmerkt door een methodisch 
zoeken naar verlossing, waa:5bij verlossing gezien wordt als de 
beloning voor actief ethisch gedrag. Dit laatste vindt plaats 
in het bewustzijn dat God dit gedrag voorschrijft, d.w.z. dat 
de mens instrument is van God. Deze ascese is niet-wereldver-
zakend wanneer dit actieve ethische gedrag zich situeert bin-
nen of tegen de wereldorde. De wereld behoort dan ook tot de 
verantwoordelijkheden van de mens, in die zin dat deze Volgens 
de ascetische idealen omgevormd moet worden. 

Hier was het ook fundamentalistische bewegingen voorname— 
lijk om te doen. Net zoals in de doorsnee- islam werd verlos
sing gezien als een beloning voor ethisch (naast ritueel en 
wettelijk) gedrag, in het bewustzijn van Gods leiding. Maar 
wat de fundamentalist van de rest van de moslims onderscheidde, 
was dat hij de wereld wilde veranderen aan de hand van zijn 
idealen gebaseerd op sunna en tauhid. Je zou zelfs kunnen stel-
len dat fundamentalistische bewegingen twee soorten verlossing 
nastreefden: individuele verlossing in het hiernamaals, verbon
den met het volgen van de geboden van de religie, en collec-
tieve verlossing in het heden, het resultaat van het stichten 
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van een ge^^nschap die haar leven inricht volgens de island- » 
tische ide^Ph. Het achterliggende idee is dat God een derge-
lijke gemeenschap voorspoed en kracht zal schenken. Fundamen
talistische bewegingen ontstaan daarom vaak uit een wijdver-
breid gevoel van malaise in een maatschappij die zichzelf in 
verval ziet, in moreel opzicht en, bijgevolg, ook in politiek 
en economisch opzicht. 

Rationaliteit 

De volgende vraag die we moeten stellen is of dit op verlos
sing gericht gedrag als rationaal en methodisch omschreven 
kan worden. Dit is een cruciaal punt, aangezien volgens Weber 
het ontstaan van de kapitalistische geest direct verband 
houdt met rationalisme en methodisch gedrag. Methodisch en 
rationeel zoeken naar verlossing veronderstelt - zoals in het 
calvinisme - in het algemeen de afwezigheid van voorspraak en 
magie. Alleen door God en/of door het eigen e-thische en ritu-
ele handelen kain men tot verlossing komen. Voorspraak via 
personen (b.v. heiligen) noch via instituties (de kerk) kan 
de verlossing naderbij brengen. Deze regels gelden heel sterk 
voor de fundamentalistische islam met zijn heftige verzet 
tegen heiligenverering en zijn verbod op de beoefening van 
magie. 

Een tweede element in de fundamentalistische islam dat 
rationaliteit onder haar gelovigen bevorderd, is de nadruk op 
authenticiteit van de religieuze normen die nagevolgd moesten 
worden. Dit brengt voortdurende studie met zich mee in de 
vorm van ijtihad, dat wil zeggen rationele interpretatie van 
en discussie over de relevante teksten. Belangrijk hierbij is 
dat fundamentalistische auteurs benadrukt hebben dat dit niet 
tot het exclusieve domein van hoog gekwalificeerden behoort. 
Ieder die beschikt over minimaai begrip van de openbaring en 
van de betreffende wetenschappen is bevoegd om ijtihad te be-
oefenen. 

Fundamentalisme was echter niet alleen een kwestie van 
studie en theoretische belangstelling voor de openbaring. De 
oorspronkelijke regels moesten niet alleen in ritueel opzicht 
nageleefd worden, maar ook in het dagelijks leven, omdat het 
islamitisch recht alle soorten van wereldlijke activiteiten 
omvat. Onder fundamentalisten bestond dus een voortdurend 
streven om naar de authentieke regels van de sunna te leven. 
Tegelijkertijd moest het fundamentalisme verspreid worden, 
gepaard gaande met een voortdurend preken en discussieren, 
kortom een rationele taak bij uitstek. 



Puritanisme ^^ 

Weber onderschreef kennelijk de 19e eeuwse misvatting over 
de islam als een religie die aanzette tot zinnelijkheid en 
hedonisme. Deze opvatting werd meestal naar voren gebracht 
onder verwijzing naar het islamitisch recht, dat klaarblijke-
lijk de man de ruimte gaf om onbeperkt zijn lusten te bevre-
digen, omdat hij tot vier vrouwen mocht bezitten en een onge-
limiteerd aantal concubines. Tevens zou hij ze op elk gewenst 
moment kunnen verstoten. Dit was uiteraard een overtrokken 
beeld en vertekening van de werkelijkheid. Het is interessant 
om te zien dat tegenwoordig doorgaans het restrictieve karak
ter van de islamitische sexuele code benadrukt wordt. Dit 
toont aan dat het heersende beeld van de islam in het Westen 
eerder verandert onder invloed van de ontwikkeling van de 
westerse samenleving dan dat dit het resultaat zou zijn van 
veranderingen in de islamitische maatschappij zelf. 

Webers visie op de islam had geen oog voor de traditie 
van vroomheid en ascese (zuhd) noch voor de puriteinse wetten 
zoals het verbod op alcohol (door fundamentalisten uitgebreid 
tot tabak), muziek en dans, op het afbeelden van levende we-
zens, op het gebruik van gouden borden of kommen, het dragen 
van zijde en juwelen door mannen, en op het houden van al te 
overdadige huwelijks- en besnijdenisfeesten. Ook al bleven 
deze wetten vaak een dode l€'tter, toch hechtten de fundamenta
listen er veel waairde aan en probeerden ze deze zoveel moge
lijk af te dwingen. Dit hing niet alleen samen met hun respect 
voor de sunna, maar ook met hun vrees dat uiterlijk vertoon 
van rijkdom tot verering van menselijke wezens zou kunnen lei-
den. Soberheid is dus nadrukkelijk een kenmerk vcin fundamenta
listische levenss.tijl. Hoewel het fundamentalisme de calvinis
tische visie dat alles wat tot het vleselijke behoort verderfe-
lijk is, niet geheel onderschrijft, kam men zeker niet zeggen 
dat het een type godsdienst is die het brassen, het zwelgen in 
luxe en de ongebreidelde bevrediging van sexuele verlamgens 
door de vingers ziet. 

Conclusie - . • . 

Een en ander leidt ons tot de conclusie dat al die kenmerken 
van leer en attitude van het calvinisme die Weber als doorslag
gevend beschouwde voor het ontstaan van het kapitalisme, ook 
in de fundamentalistische islam voorkomen. Beide religies zijn 
niet identiek en daarom kwamen deze karakteristieken niet in 
exact dezelfde vorm of omvang tot uiting. Deze overeenkomsten 
en paurallellen roepen echter serieuze twijfels op met betrek
king tot het belang van de religieuze factor als verklaring 
voor het feit dat het kapitalisme in Noordwest-Europa ontstond 
en niet in andere delen van de wereld. 
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No ten '"- - _ 

1. Fundamentalisme, revivalisme en intigrisme zijn termen 
die oorspronkelijk voor ontwikkelingen in het Christendom 
bedacht zijn en mogen daarom niet zomaar op de islam toe-
gepast worden. Als het voornaamste onderscheidende ken
merk van het christelijk fundamentalisme zijn scriptura-
lisme en verwerping van historische kritiek op de tekst 
van de bijbel is, dan zouden de meeste moslims, mutatis 
mutandis, fundamentalist zijn. Ik zal in dit artikel aan
tonen dat moslims fundamentalisme andere karakteristieken 
heeft. Het feit dat ik dit onnauwkeurige begrip hier toch 
bezig is het gevolg vam het feit dat het droit de citd 
heeft verworven, meer dan het modern Arabische woord 
salafl. 

2. In de inleiding van zijn vertaling van de hoofdstukken 
over religie uit Webers Wirtschaft und Gesellsahaft: 
M. Weber, The Sociology of Religion. Vertaling en inlei
ding door Talcott Parsons, Boston 1963, p. xxxii. 

3. M. Rodinson, Islam and Capitalism, vertaling door Brian 
Pearce, London 1974, hoofdstuk 4. 

4. Bryan S. Turner, Weber and Islam: a critical study, London 
etc. 1974, hoofdstuk 1. 

5. Max Weher, Wirtschaft und Gesellschaft, Studienausgabe, 
J. Winkelmann (Hrsg.), Keulen/Berlijn 1964, pp.372, 412, 
445 en 480-483. 

6. Max Weber keurakteriseerde het calvinisme als "innerwelt
liche Askese", d.w.z. als ascese 'in de wereld'. Anders 
dan de ascese van de monnik, die zich uit de wereld 
terugtrekt, beschouwt de calvinist de wereld als het ar-
beidsterrein waar hij door systematische uitoefening van 
zijn beroep zekerheid verkrijgt omtrent zijn uitverkiezing. 
In de tekst is het begrip "innerweltliche Askese" soms 
vertaald met "niet-wereldverzakende ascese", soms is het 
onvertaald gebleven (noot v.d. red.). 

7. Voor algemene literatuur over het 18e en 19e eeuwse fun
damentalisme zie: Derek Hopwood, "A Pattern of Revival 
Movements in Islam", in: Islamic Quarterly, 15 (1971), 
pp.149-158; John Voll, "The Sudanese Mahdi, Frontier Fun
damentalist", in: International Journal of Middle East 
Studies, 10 (1979), pp.145-166; John Obert Voll, Islam, 
Continuity and Change in the Modem World, Boulder, Co./ 
Essex, 1982, hoofdstukken 3 en 4; Rudolph Peters, 
"Idjtihad and Taqlid in 18th and 19th Century Islam", in: 
Die Welt des Islams, 20 (1980), pp.132-145; Rudolph Peters, 
"Erneueringsbewegungen im 18. und in der ersten Halfte des 
19. Jahrhunderts", in: Werner Ende und Udo Steinbach (Hrsg.), 
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Der Islam in der Gegenwart, MOnchen 1984, pp.91-105. 
Een probleem voor het onderzoek van islamitisch fundamen
talisme is het exclusieve wets- en theologische karakter 
van de beschikbare teksten. Naar mijn beste weten bestaat 
er geen verzameling- van preken die ons meer inzicht in de 
ethische denkbeelden van het fundamentalisme zou kunnen 
verschaffen. 

8. Cf. J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, 
London etc. 1971, hoofdstuk 4; voll, Islam pp.36-7, 55. 

9. Kuslim, Sahih, Cairo, zonder datum, vol. VIII, pp.46-7. 
Engelse vertaling in: W. Montgomery Watt, "Free Will and 
Predestination in Early Islam", in: Moslem World 36 (1946) 
pp.131-132. 

10. Cf. Ernest Gellner, "A Pendulum Swing Theory of Islam", in: 
Roland Robertson (ed.). Sociology of Religion, New York 
1969, pp.127-138; Ernest Gellner, "The Unknown Apollo of 
Biskra: The Social Base of Algerian Puritanism", in: E. 
Gellner, Muslim Society, Cambridge etc. 1981, pp.149-173. 

11. De mening dat de islam voornamelijk een ritualistische en 
legalistische religie is houdt geen stand in het licht van 
de rijke ethische component van de koran, de hadith en de 
shari 'a. De fundamentalistische bemoeienis met de sunna 
was deels een speurtocht naar authentieke ethische voor
schriften. 

Vertaling: Max Glaser 
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